Nyhetsbrev - april/maj 2020
Världen är underlig, läget är akut. Corona ser inte till landsgränser så Sverige är i detta fall inget undantag.
Mycket står stilla, evenemang av allehanda slag blir inställda. Många blir sjuka och ett antal drabbas så hårt att livet
tar slut. Detta har vi och ska vi ha mycket stor respekt inför.
I allt detta har jag en känsla av att Sverige hanterar pandemin på ett klokt sätt. Vi uppmanas att hålla oss hemma,
vara ute i friska luften, gärna i skog och mark, och med fördel i sällskap av en häst!
Detta gynnar många av våra verksamheter i SH familjen. Skall man inte umgås med folk kan man alltid umgås med
häst! Här kan man tala om ”hand i handske” då det inom SH:s medlemsföreningar ”finns en häst för alla”.
För att säkerställa detta faktum även i framtiden krävs det att aveln hålls igång nu
mer än någonsin. Sveriges modell att hantera Covid-19 bör gynna möjligheten att
öka andelen svenskfödda hästar och göra dem till ett ännu mer självklart val. Passa
på att träna, utbilda och utveckla era hästar så att de blir ännu mer attraktiva på
marknaden, på framtida evenemang eller för ert eget brukande på hemmaplan!
Mvh Kåre Gustafson, ordförande Svenska Hästavelsförbundet

Avelsvärdering hingst
SH kommer tyvärr inte att arrangera någon avelsvärdering för hingstar under 2020.

Jubileumsutställning
På grund av rådande restriktioner kommer inte den planerade jubileumsutställningen att kunna bli den folkfest som
vi önskat. SH har därför, i samråd med våra deltagande föreningar, beslutat att ställa in!

Rapportering föl
Fölningssäsongen är nu i full gång. Tänk på att rapportera in resultatet till Blå basen, använd gärna funktionen att
rapportera via webben. Om du rapporterar via webben behöver du inte posta in resultatrapporteringen till din
avelsorganisation. Ta kontakt med hingsthållaren och meddela att ett föl har fötts så att denne kan skicka
registreringsunderlaget till dig, vilket ska bifogas i ansökan om pass. Tänk på att det är viktigt att alla resultat
rapporteras in, även i de fall det inte blev ett levande föl.
Läs mer här: https://svehast.se/avel/information-till-stoagare/

Föl- och Ammajouren är igång
Jouren drivs tillsammans av Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Swedish Warmblood
Association (SWB) och Svenska Hästavelsförbundet (SH). Telefonnumret till jouren är 073-314 13 16.
Föl- och ammajouren är kostnadsfri och öppen för alla raser. Systemet bygger på att alla landets uppfödare; oavsett
ras och hästsport, anmäler de ston som kan stå till förfogande som ammor. Ett sto som förlorat sitt föl strax efter
fölningen kan rädda livet på ett föl som blivit moderlöst!! Vid ett sådant tillfälle spelar rasen mindre roll.

Betäckningsrapportering
Tänk på att det går bra att köpa betäckningsrapporter redan nu! Smidigast gör du det via butiken på hemsidan och
all info som rör betäckningsrapportering är samlad här: https://svehast.se/avel/information-till-hingsthallare/

Månadens favorithäst maj
Vi tackar Avelsföreningen Svensk Ridponny som var sist ut av SH:s medlemsföreningar att presenteras som
”månadens rasförening”. Under maj månad vill vi ha in foto och historia om just DIN favorithäst/ponny, oavsett ras
eller förening. Läs också tidigare presentationer: https://svehast.se/om-sh/marknadsforing/manadens-rasforening/

Avelsprojekt - statistik
Det finns ännu möjlighet att inkomma med tankar och idéer på material att ta med i vårt kommande statistikhäfte,
”Avel 2020”. Har ni tankar och idéer så hör av er till Linda (linda@svehast.se).

Gemensam grundutbildning i exteriör
Eftersom 100% av de föreningar som svarat ser positivt på att SH tar fram en gemensam grundutbildning i exteriör,
för alla raser, går arbetet nu vidare efter de tankar och synpunkter som inkommit.

Sommarpremieringar
På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) blir vi tvungna att ha ett annat upplägg för
sommarpremieringarna 2020. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggningen, funktionärer och
hästägare. Vi kommer ta kontakt med berörd läskommitté för att diskutera upplägget för premieringen samt ha
löpande kontakt med premieringsförrättare och kontaktpersonen i respektive område. Mer information kommer
successivt på vår hemsida. HÅLL UTKIK! https://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/viktig-information/

Inställda evenemang
Elitloppet, Solvalla 31 maj – körs utan publik
Hästens dag, Ryttarstadion 31 maj - inställt
Falsterbo Horse Show, invigning 5 juli – inställt

Djurens Helg, Solvalla
Det är 19 st föreningar som har skickat in intresseanmälan avseende
medverkan på Djurens Helg den 29–30 augusti. Vi håller tummarna för att
evenemanget kommer att kunna genomföras men självklart följer både vi
och arrangörerna Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi är
medvetna om att det kan ställas in med kort varsel.

Young Handler Award
Ett förtydligande - vi kommer även i år att dela ut vår Young Handler rosetter till unga visare (upp till och med 26 år)
som visar häst vid hand i ordinarie klass på utställning eller sommarpremiering.
Så kommer ni att kunna genomföra ert arrangemang så är ni välkomna att höra av er "som vanligt" till
sh@svehast.se för att få information och rosetter. Vi kommer inte att ha lika mycket rosetter i lager på kansliet, så
hör av er i god tid om vi skall skicka!
Eftersom det (antagligen) genomförs färre arrangemang under 2020 så kommer inte tävlingen "Årets mesta visare"
att sammanställas och räknas på sedvanligt sätt, utan 2020 blir ett mellanår även för detta.

Visningsklass
Vi kommer i år att erbjuda visningsklasser digitalt, både som träning och tävling. Inom kort kommer det
att finnas information och anmälningsformulär på vår hemsida. Vi uppdaterar både på hemsida och
Facebook samt mejlar ut till föreningarna så fort allt är klart.

Delfinaler i visningsklass
Vi planerar fortfarande för att det skall bli fysiska delfinaler i visningsklass under hösten. Är det någon som
är intresserade av att arrangera? Som läget är nu så får vi planera för olika scenarion; begränsat antal
deltagare, med eller utan publik och såklart att vi kan komma att behöva ställa in med kort varsel. Men
anmäl gärna ert intresse till sh@svehast.se!

Årsstämma
Det inbokade datumet för stämman, 27 juni 2020, ligger fast och vi återkommer om tid, plats och i vilken form
årsmötet kommer att genomföras.

Följ oss på våra sociala medier:

Svenska Hästavelsförbundet

@svenska_hastavelsforbundet

